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ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
У статті осмислюються проблеми імплементації європейських цінностей
в українському просторі в умовах сучасного розвитку суспільства. Визначено деякі
чинники, що перешкоджають їх поширенню. Серед механізмів переходу українсько
го суспільства до цінностей західної цивілізації, як важливих шляхів вирішення про
блеми, автори називають ефективно функціонуючі освітню, наукову та інформа
ційну сфери суспільства.
Ключові слова: цінності, європейські цінності, імплементація, освіта, наука,
інформаційний простір.
П остановка проблеми. Україна поділяє та визнає спільну історію й спіль
ні цінності з державами-членами Європейського Союзу (ЄС) і налаштована
їх підтримувати [1]. Наш народ прагне увійти до європейської спільноти,
здійснюючи перехід від минулого, яке вичерпало себе, до майбутнього -більш
перспективного й захищеного [2], в якому людина, її права, свобода та гідність
реально є вищою цінністю суспільства [3, с. 7]. Але рутина буденних справ
і знаходження у вирі соціально-політичного процесу нівелюють ціннісний
аспект буття сучасного українця.
На жаль, проголошені та документально закріплені цінності Європейсько
го Союзу стають лише формалізованим джерелом для написання нових за
конів, нормативно-правових актів тощо. Суб’єкти подання законодавчих іні
ціатив в нашій державі (депутати парламенту, Кабінет міністрів, П рези
дент) часто орієнтую ться на архаїчні ціннісні парадигми радянського
минулого, завуальовуючи свої дії не завжди зрозумілою євроінтеграційною
риторикою. Це підтверджують результати першого етапу дослідження «По
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літичний клас України: європейські цінності та політична мова», проведено
го протягом 2016 року компанією NOKS FISHES та Центром досліджень
публічної політики та комунікацій, які показали, що український політичний
клас, далекий від цінностей сучасних європейських суспільств. Серед полі
тиків переважають прагнення до влади, багатства та особистого успіху, вони
насолоджуються життям, постійно перебуваючи на межі або навіть поза ме
жею існуючого в країні правового поля, і лише на словах проявляють турбо
ту про людей [4]. Політична еліта України поки неспроможна дати суспільству
чіткі сигнали, які відповідали би новим цінностям, що, в свою чергу, уне
можливлює швидку модернізацію українського суспільства, здійснення сус
пільної революції цінностей «згори» [5]. В суспільстві залишаються різно
манітні конфліктогенні чинники, які гальмують рух українського суспільства
від застарілих цінностей, норм, способів організації життя в бік цінностей
західної цивілізації, нових політичних, соціально-економічних, культурних
та інших реалій.
Попри все це однією з найважливіших проблем сьогодення залишається
проблема ім плем ент ації (від англ. to implementation, від лат. Impleo - здій
снення, впровадження в життя) європейських цінностей в український соці
альний простір. Суть цього процесу полягає у фактичній реалізації державою
взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань через сукупність цілеспря
мованих організаційно-правових та інституційних заходів, дотримання прин
ципів та ідей, прописаних в документах, які б відповідали вимогам часу та
очікуванням кожної людини мати гідне життя й забезпечені державою права
і свободи. Вирішення даної проблеми неможливе без реалізації цілої низки
заходів, одним з яких є функціонування ефективної науково-освітньої та ін
формаційної систем, котрі постійно адаптуються до суспільного досвіду і в
зрозумілій формі знайомлять українців з досягненнями провідних країн світу,
допомагаючи зорієнтуватись у цінностях - національних і загальнолюдських,
які можна було б покласти в основу нового способу життя [2], виховують
толерантність, взаєморозуміння, соціальну відповідальність, повагу до інших
[6, с. 5]. Завдяки освіті та інформації з раннього віку в особистості відбува
ється формування визнаних значною частиною українського суспільства єв
ропейських цінностей, які складають основу світогляду, духовного і мораль
ного світу людини і супроводжують її протягом життя [7, с. 5]. Вони стають
цінностями, суб’єктивно значущими для самого індивіда, що, в свою чергу,
впливає на поведінку громадян у відповідності до європейських правових
стандартів, передусім стандартів в гуманітарній сфері [8, с. 167]. Тому про
блема імплементації європейських цінностей в український простір через
науково-освітню та інформаційну системи сьогодні є актуальною і потребує
всебічного розгляду.
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А наліз останніх досліджень і публікацій показав, що інтерес вітчизняних
та зарубіжних дослідників до різноманітних аспектів проблеми європейських
цінностей незмінно зростає. Це можна пояснити цивілізаційним вибором
розвитку для своїх країн багатьма народами світу, у тому числі й народом
України, який орієнтується на демократичний ідеал у прямуванні до співдруж
ності європейських країн.
В своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці звертаються до розгляду
питань щодо формування та функціонування європейських цінностей, їх
сутності, природи і значення як феноменів соціального світу, що так прива
блюють людство (Н. Амельченко, Ж. Бодріяр, А. Бульвінський, П. Бурдьє,
Є. Головаха, О. Здравомислов, С. Ніколаєнко, Н. Паніна, І. Попов, Н. Смелзер,
О. Сакало, В. Тугарінов, В. Храмова, М. Чурілов та ін.). Ними також активно
досліджується вплив цінностей і стандартів Західного світу на розбудову
країн молодої демократії, в числі яких і Україна (В. Андрущенко, О. Бабкіна,
B. Бех, Т Воропай, А. Гальчинський, Н. Кононенко, В. Кремень, О. Майборода, М. Михальченко, С. Пирожков, В. Полохало, Ю. Шайгородський, М. Шуль
га, О. Черниш, Г. Яворська та ін.) та роль європейських цінностей у контексті
євроінтеграційних і глобалізаційних процесів, які активно відбуваються
в світі, залучаючи нашу країну в ці процеси (Е. Афонін, В. Буцевицький,
К. Ващенко, О. Гнатюк, Л. Губернський, П. Гнатенко, М. Головатий, Ж. Дер
кач, О. Зернецька, Н. Рогозин, Ф. Рудич, Ю. Шинкаренко, С. Удовик, Г Щокіна та ін.).
В той же час, без належної уваги залишаються питання щодо механізмів
втілення європейських цінностей на теренах нашої держави, серед яких осві
та, наука та інформація і проблеми, що виникають під час імплементації
цінностей західної цивілізації в сучасному українському просторі. Лише де
які аспекти означеної проблеми досліджують в своїх роботах Ф. Ващук [9],
О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова [10], П. Давидов [11], О. Новосад [12],
C. Паламар, С. Кондратюк [13], Т. Левченко [14], І. Михайлин [15], В. Різун
[16], що і обумовлює необхідність її подальших наукових розвідок.
М ет ою ст атт і є осмислення значення науки, освіти та інформації для
втілення європейських цінностей, визначення чинників, що перешкоджають
поширенню європейських цінностей в сучасній Україні, та пошук шляхів
усунення цих перешкод.
В иклад основного матеріалу. В низці нормативно-правових документів,
підписаних Україною, закріплені європейські цінності, Проте розповсю
дження в інформаційному полі термінів на кшталт «європейські цінності»,
«європейські стандарти» не дає цілісного уявлення щодо їх змісту. Просвіт
ницько-виховна робота, на жаль, знаходиться на низькому рівні, залишаючи
в свідомості українців «доволі поверхове уявлення про Європейський Союз,
128

Соціологія

його інституції, суспільно-політичні процеси, цінності та їх вплив на Укра
їну», через що значна частина української громади сприймає все, що
пов’язане із наближенням нашої країни до співдружності європейських
країн, «як суто політичну матерію, предмет міжнародних переговорів і щось
відірване від повсякденного життя» [17, с. 183]. Суспільство очікує від вла
ди наближення «прекрасного далеко», не замислюючись про свою участь
в реалізації планів держави щодо імплементації європейських цінностей
в український простір
Оскільки майбутнє кожної нації потенційно залежить від підростаючого
покоління, виховання громадянина в дусі демократії та загальноєвропейських
цінностей повинно починатися з дитинства, коли молода особа стає учасником
різноманітних взаємодій, котрі зводяться до таких процесів як соціалізація,
освіта, виховання, навчання, розвиток та формування [11, с. 282-283]. Найді
євішими інструментами формування знань і свідомості молодого покоління
є розвиток і функціонування шкільної освіти та науки [18, с. 9].
В різні часи існування суспільства державна влада намагалася максималь
но пристосувати молоде покоління до вимог існуючого політичного режиму
й правопорядку через інститути освіти, науки та інформації. За словами Ав
раама Лінкольна, «те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стане
нормою життя наступного», яке зростає в новій системі ціннісних координат,
що стала основою суспільної свідомості та ознакою самоідентифікації сус
пільства. Наприклад, в основу епохи Просвітництва лягли переконання, що
тільки знання й організована для їх отримання система освіти та виховання
спроможні змінити суспільство, сформувати всебічно розвинену людину
і гідне людини соціальне середовище [9, с. 112]. Утвердження ідеалів Про
світництва в країнах Європи сприяло прогресу у соціально-економічній і по
літичній сферах та визначним перетворенням у сфері духовної культури,
а отже і становленню капіталізму.
В Радянському Союзі усі сфери життя були повністю підпорядковані іде
ології комуністичної партії та інтересам політичної верхівки. Безоплатність,
обов’язковість, трудова спрямованість, політехнізм, зв ’язок з виробничою
працею, колективізм, класовість, зв’язок з життям відбивали основні засади
радянської освіти та науки [19, с. 4-6]. Принцип обмеженості критичного
мислення і досягнутий зрештою всеосяжний партійний контроль над наукою
призвели до створення такої системи організації наукової діяльності, яка най
кращим чином відповідала компартійним уявленням про істину, її джерело,
носіїв та способи пізнання [10, с. 54-55]. Освітня, наукова та інформаційна
галузі життєдіяльності суспільства, як і всі інші, перебували в абсолютній
залежності від рішень партійного керівництва та стали незмінними інстру
ментами, через які втілювалася комуністична ідеологія.
129

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 4 (39) 2018

Напередодні ХХІ століття світове інтелектуальне середовище почало шу
кати «нову парадигму підготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише
адаптивне ставлення до дійсності, але й розвиток самої дійсності у відповід
ності до людських вимірів життя, продиктованих ХХІ ст.» [20, с. 6]. Особли
ва роль у реалізації цієї ідеї належить освіті, завданням якої стала демокра
тизація не тільки системи суспільних відносин, а й підготовка нового поко
ління українських громадян як мислячих, діяльних, соціально відповідальних,
творчих людей, що керуються загальнолюдськими цінностями [11, с. 282],
тобто сприяння формуванню громадянина Європейської держави.
Задля реалізації цього завдання усі ланки освітньої галузі мають спряму
вати свою діяльність в бік: «зміцнення у молоді почуття європейської своє
рідності» [21, с. 17]; «формування необхідних для проживання в європейсько
му співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економіч
них знань» [22], в тому числі, про історичні, культурні та господарські
аспекти країн-членів ЄС; «розуміння цінностей європейської цивілізації
й основ розвитку європейської спільноти, які включають демократію, повагу
до прав людини, толерантність та солідарність як результат пізнання «інших»;
підготовку молоді до участі у суспільному та господарському розвитку Со
юзу, усвідомлення його корисності [21, с. 17]; формування практичних умінь
бути мобільними, соціально здібними, здатним до комунікації та захисту
своїх прав [22].
В процесі освітньої діяльності під час опанування нових навичок у моло
дої людини формуються відповідні погляди, переконання, оцінки, продовжу
ється активний «пошук себе», відбуваються глибокі зміни в системі життєвих
цінностей [13, с. 405], затверджується почуття поваги й прагнення до повно
го дотримання цінностей, принципів і норм життєдіяльності людини, суспіль
ства й держави, які мають загальнолюдський характер. Освічена та вихована
особистість стає відповідальним громадянином, який здатен до «свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям
і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, твор
чого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього
рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європей
ського вибору» [23]. Освічена особистість - це не лише її власне надбання,
але й надбання суспільства в цілому [12, с. 225]. Європейський і світовий
досвід переконливо свідчить, що чим вищий рівень освіти громадян, тим
більш потужним є науково-технічний прогрес держави, вищим рівень життя,
досконалішими демократичні інститути тощо [24, с. 72]. Тому сучасні укра
їнські заклади освіти повинні стати не тільки місцем, де з повагою ставлять
ся до гідності кожної дитини, підлітка або юнака, а й надають знання, під
кріплені щоденною практикою, про права людини, толерантність, вчать зна130
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ходити компроміси, розуміти власну роль та значення в житті суспільства,
а також діяти відповідно до власних переконань і цінностей. Просвітницьковиховна діяльність закладів освіти допомагає надати певне розуміння і сфор
мувати світогляд, який включає в себе уявлення не лише про те, в якому світі
ми живемо, а й про те, в ім ’я чого варто жити, тобто цінності й практичні
настанови [11, с. 283], що, в кінцевому рахунку, буде сприяти імплементації
європейських цінностей в нашій країні через такий її сегмент як освіта.
Не меншу роль в процесі формування особистості відіграє наука, яка, між
тим, «як суспільна цінність і асоційовані з нею цінності не входять до «євро
пейського» переліку» [10, с. 13], бо європейські цінності «втілені та втілю
ються і в Америці, і в Азії, і в Австралії» як «основні підвалини ліберальнодемократичних інститутів західноєвропейського простору, кордони якого не
обмежуються географічними ознаками приналежності країн до європейської
частини світу» [25]. Високий рівень добробуту, створений на основі такого
ж рівня розвитку науки і культури, для народів Європи став повсякденністю
і доступністю. Саме Європа створила сучасний світ таким, яким він є, саме
тут були закладені основи сучасного державництва, громадянського суспіль
ства, ефективної ринкової економіки, системи соціальної справедливості [26].
Саме «Європа вперше створила феномен емпіричної і теоретичної науки,
тобто систему критеріїв, за якими певні припущення приймаються спільнотою
як істинні або відкидаються як хибні, знання будуються на абстрактних
об’єктах, набувають форм логічно організованої внутрішньо несуперечливої
наукової теорії та інтерпретуються на даних експерименту і спостереження»
[27, с. 3]. Проте наука - це розум, що шукає істину заради самої істини, це
ідеал, до якого дуже важко прагнути в реальному повсякденному житті, яке
потребує практики та отримання вигоди, конкретного результату від кожної
дії і діяльності [14, с. 492], а її розвиток - це зміна парадигм, методів, стерео
типів мислення [9, с. 207]. Тому перед українською наукою в умовах просу
вання у світовий науковий простір стоїть завдання щодо «обґрунтування
важливості імплементації в українську фундаментальну науку таких європей
ських цінностей, як верховенство права, рівність перед законом та справед
ливість, а також виявлення тих проблемних точок, де відсутність цих ціннос
тей або їхнє свідоме чи несвідоме спотворення гальмує розвиток науки, а отже,
й освіти» [10, с. 19].
Прагнучи відійти від пострадянської ідеології, українська влада включила
в нормативно-правові документи низку європейських принципів щодо освіти
та науки в цілому. Зокрема, в Конституції України закріплені верховенство
права, рівність перед законом і відсутність будь-якої дискримінації. Законом
України (далі - ЗУ) «Про освіту» проголошується верховенство права, людиноцентризм, гуманізм, демократизм, академічна свобода, заборона дискримі
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нації та інші цінності [23]. Важливим принципом відповідно до ЗУ «Про вищу
освіту» визначено, зокрема, академічну доброчесність [28]. Указом Президен
та України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020»» зазначено,
що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релі
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ
до високоякісної освіти [29].
Нерозривною із науково-освітньою є інформаційна сфера, яка має на меті
ефективне доведення відомостей, важливих для особистості, суспільства
і Держави. ЗУ «Про інформацію» закріплено гарантії права на інформацію,
відкритість, доступність, свободу обміну інформацією, достовірність і повно
ту інформації, а також свободу вираження поглядів і переконань учасників
інформаційних відносин [30]. Реалізація цих положень формує інформаційний
простір, який повинен транслювати європейські цінності, сприяти формуван
ню певних ціннісно-смислових моделей для засвоєння суспільством аксіологічної картини світу. Інф ормаційний простір - це врегульована правовими
нормами держави і заснована на європейських цінностях система комунікації
між індивідами, суспільством і державою, що включає в себе телебачення,
радіомовлення та діяльність засобів масової інформації. Якість соціально-по
літичного буття і поінформованості особистості залежить від ефективності
інформаційного простору. Разом з тим, реалізація європейських цінностей
через інформаційний простір в освітньому та науковому процесах є досить
суперечливою та недостатньо ефективною.
По-перше, незважаючи на імплементацію європейських цінностей інфор
маційний простір оперує заангажованими відомостями суб’єктів інформацій
них відносин, які умисно порушують засади інформаційної діяльності і сво
боди слова. Як наслідок, формується хибна суспільна думка і ретранслюють
ся спотворені цінності. Вітчизняні засоби масової інформації та Інтернет
рясніють бездуховною, сповненою насильства та вульгарності інформаційною
продукцією, яку розчиняє нав’язлива й часом аморальна реклама, що нерідко
спонукає користувачів такого інформаційного «продукту» до девіантної та
навіть злочинної поведінки. Пропагуючи деструктивні стандарти поведінки,
несумісні з ціннісними орієнтаціями нашого суспільства, зокрема, культ сили
та жорстокості, та підштовхуючи, переважно, юнацтво та молодь на сумнівні
подвиги, недобросовісні представники сучасної медіа-промисловості підри
вають духовне й інтелектуальне здоров’я нації, сприяють девальвації мораль
них і загальнолюдських гуманістичних цінностей, культурних національних
традицій, поступово витісняючи вищі цінності та ідеали. Навколишній світ
починає сприйматися як візуальна картинка, яку люди оцінюють як доволі
достовірну, де ці зорові образи перетворюються у відповідні ціннісні уста
132

Соціологія

новки, закріплюються у свідомості людей і впливають на їх поведінку та дії,
відтісняючи на задній план людяність, доброту, повагу, любов до ближнього
[31].
По-друге, освітня та наукова сфери є надмірно централізованими, віді
рваними від реалій сьогодення і позбавленими академічної свободи. Це може
пояснюватися перехідним станом України, що включає в себе зміну постра
дянської системи організації освіти та науки. Втім, ця зміна не зуміла пере
бороти ситуацію, коли управління навчальними закладами усіх рівнів зали
шається за міністерством та обласною адміністрацією, які вирішують питан
ня щодо змісту та форм організації навчально-виховного процесу, включаючи
повну фінансову залежність українських закладів освіти та науки від органів
і структур державної влади. Все це гальмує інтеграцію вітчизняної вищої
освіти до європейського та світового освітніх просторів, впровадження євро
пейських норм і стандартів в освіті і науці, поширення власних культурних
і науково-технічних здобутків у ЄС тощо [32], що не сприяє імплементації
європейських цінностей в український простір.
По-третє, європейські цінності в освітній, науковій та інформаційній сфе
рах реалізуються не в повній мірі в силу низьких соціальних стандартів, що
породжують корупцію, правовий нігілізм та ціннісну апатію. В умовах, коли
корупційні схеми замінюють норми законів, а хабарі нерідко залишаються чи
не єдиним ефективним інструментом налаштування влади на потреби грома
дян, значна кількість людей демонстративно негативно ставиться до законо
давства, не визнає суспільної цінності права і, як наслідок, не обтяжує себе
думками про участь в реалізації впровадження європейських цінностей
і стандартів в усі сфери суспільного життя. Враховуючи, що втілення в укра
їнську освіту та науку європейських цінностей повинно підтримуватися сус
пільством і не бути насильницьким засобом пропаганди державної ідеології,
декларування в правових актах цінностей має узгоджуватися з інтересами
суспільної більшості, а не здійснюватися на потребу окремої групи можно
владців чи політиканів, що контролюють науково-освітню та інформаційну
галузі життя суспільства. Адже, якщо розрив суспільних цінностей, прита
манний різним великим групам населення, стає занадто великим, ані цінніс
на, ані правова рівновага стають неможливими [10, с. 23].
Реальна імплементація європейських цінностей, за думкою авторів, має
полягати в наступному:
По-перше, для подолання проблем в сферах освіти і науки слід запрова
дити повну академічну свободу, засновану на європейських цінностях орга
нізації науково-освітньої діяльності, в тому числі, верховенства права, поваги
до прав людини, її основоположних свобод, захисті честі й гідності та забо
роні дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
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та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; ефективно впро
ваджувати Болонський процес та інші найбільш прогресивні форми науковоосвітньої діяльності; підвищувати соціальний статус викладачів та науковців
в суспільстві. Досягнення цієї мети вимагає подолання в усіх ланках та на
всіх рівнях організації навчально-методичної та наукової роботи віджилих
стереотипів мислення учасників навчально-виховного процесу, вироблення
і впровадження нових методичних, організаційно-технічних прийомів її здій
снення [9, с. 69], удосконалення інформаційної підтримки освіти.
По-друге, для подолання проблем у сфері інформаційних відносин, необ
хідно встановити правила здійснення інформаційних відносин та криміналь
ну відповідальність за їх порушення. В межах єдиного інформаційного про
стору слід активно впроваджувати новітні інформаційні та телекомунікаційні
технології, використовуючи унікальні інформаційні ресурси. Важливо, щоб
ці технології передбачали механізми швидкої та адекватної реакції на освітні
виклики інформаційного суспільства та давати на них адекватні відповіді,
науково пояснювати інформаційні детермінанти новітніх освітніх явищ і про
цесів, розширяти горизонти практичної реалізації потенційних можливостей
вітчизняної інформаційно-освітньої політики, які відкриваються перед укра
їнцями в процесі поступового входження в європейський і світовий освітній
простір [33, с. 4, 7].
По-третє, для подолання корупційних проявів в суспільстві в цілому та
науково-освітній та інформаційній сферах життя, зокрема, необхідно комп
лексно підвищувати соціальні стандарти і посилювати зв ’язок науково-освіт
ньої діяльності з практикою, створити ефективну систему регулярної звітнос
ті кожного виборного керівника перед своїм (науково-педагогічним або науко
во-дослідницьким ) колективом за усім а напрям ами діяльн ості, чітко
дотримуватися демократичних засад виборчої системи, етики управлінської
діяльності, що ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотива
ції, розширення повноважень структурних підрозділів [34, с. 10].
Україна повинна інтегрувати науково-освітню та інформаційну сфери
в європейський простір та ефективно взаємодіяти з державами-сусідами з ме
тою створення власної шанованої у світі інтелектуальної еліти. Адже сьогод
ні нація продовжує виставляти в образі своїх геніїв і талантів простеньких її
представників, а то і навіть сіреньких особистостей (кум, брат, сват), або
куплених владою чи новими українцями вчених інтелігентів, які вже не є іс
тинно вільними у своїй діяльності, а отже і не працюють на благо свого на
роду, а тільки паплюжать країну. Водночас талановиті люди беззахисні, в силу
своєї делікатності не спроможні протистояти нахрапистому, безсоромному
«інтелекту» [9, с. 259]. Влада, прикриваючись гучними заявами про бажання
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долучитися до передової європейської скарбниці (цінностей, традицій, норм
тощо) [35, с. 2], сама розставляє скрізь «пастки» з непотизму, кумівства, кронізму, патронату і т. п. корупційних проявів для дійсно талановитих науковців,
освітян та медійників. Їм перекриваються можливості через інститути освіти
та ЗМІ впроваджувати в систему цінностей особистості та суспільства по
чуття індивідуальної і колективної відповідальності, розвивати навички само
стійності, дисциплінованості, ініціативності, творчості, конструктивності,
сприяти посиленню ролі професійної етики, формуванню високоморальних
та законослухняних громадян, домагатися переформатування суспільної сві
домості в бік стійкої неприязні до будь-яких видів і форм корупції в усіх
сферах життєдіяльності суспільства [36].
Отже, для отримання найбільш дієвих результатів щодо імплементації
європейських цінностей в український простір необхідно спрямовувати ді
яльність усіх ланок освітньої сфери та інформаційної галузі на багату на
традиції українську культуру і новітні європейські цінності, що сприятиме
усвідомленню нашим народом їх значення та необхідності. Розуміння цих
цінностей із шкільної парти дозволить подолати негативні тенденції в укра
їнському соціумі та обрати відповідний напрям розвитку держави.
Висновки. Європейські цінності - це шлях до побудови розвиненого де
мократичного суспільства та виховання конкурентоспроможної у світі інте
лектуальної еліти, яка сформує самобутній український простір. Імплемента
ція європейських цінностей через науково-освітню та інформаційну сфери
суспільства буде сприяти входженню нашої країни до кола європейських
країн, об’єднаних спільними цінностями.
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В статье осмысливаются проблемы реализации европейских ценностей в укра
инском пространстве в условиях современного развития общества. Определены
некоторые факторы, препятствующие их распространению. Среди механизмов
перехода украинского общества к ценностям западной цивилизации, как важных
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путей решения проблемы, авторы называют эффективно функционирующую об
разовательную, научную и информационную сферы общества.
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TH E PR O B LEM O F IM PLEM EN TA TIO N O F EU RO PEA N VALUES IN
TH E UKRAINIAN SPACE
Problem setting. The Ukrainian nation intentions o f entering to the European
Community deal with an absolute incompetency o f Ukrainian politicians to demonstrate
to Ukrainian citizens the direct signals o f providing European values in Ukraine.
Consequently, there is no modernization o f Ukrainian society and there are a lot o f
conflictogenicforces, which lock the Ukrainian nation transition from old values, laws and
rules to the values o f Western civilization.
However, the problem o f implementation o f European values to the Ukrainian space
is one o f the most important nowadays. The values should be aligned with the times in
providing o f Ukrainian persons intentions o f good living and state protection o f their rights
and freedoms. This problem can be solved by establishing o f effective academic and
information systems, which will inform Ukrainians about the best world achievements and
help them to understand thereof. That’s why the problem o f implementation o f European
values to the Ukrainian space through academic and informative systems in up-to-date
conditions is actual and should be comprehensively studied.
Recent research and publications analysis. The problem o f theoretical learning o f
European values as modern social phenomena is being discussed by N. Amelchenko,
J. Bodriyar, P. Burdieu, Y. Golovakha, O. Zdravomyslov, N. Smelzer, O. Sakalo and
V. Tugarinov. The influence o f values and standards o f Western civilization into young
democracy state development (and Ukraine as well) is being studied by V. Andrushchenko,
O. Babkina, V. Bekh, V. Kremen, M. Mykhalchenko, V. Polokhalo, Y. Shaygorodskyi and
O. Chernysh. Academic and information systems in the aspects o f the implementation o f
European values to the Ukrainian space are being explored by F. Vashchyk, O. Habovych,
V. Kuznetsov, N. Semenova, P. Davidov, O. Novosal, I. Mikhailyn and V. Rizun.
The purposes o f our study are actualization o f academic and information systems as
necessary factors for the implementation o f European values and finding ofpreventing
issues as well as the ways o f their removal.
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Paper main body. European values are the framework, from the one hand, and the aim
o f Ukraine, from another. However, in consciousness o f Ukrainian people European values
and other European Union representations as well as the imaginations about its institutions,
social and political processes are incomprehensible due to the low level ofacademic process
and insufficient and conflict realization o f the European values through information sphere.
In consideration o f that Ukrainian people deem the integration o f Ukraine into the
European Community to be as something political and the subject-matterfor international
negotiations, and they perceive it doesn’t worth o f their attention.
The functioning o f academic and information systems is the most effective instrument
for the young generation consciousness and knowledge development, and coordination o f
their activities shouldpromote the extension o f European citizen inasmuch as well-informed
and educated person is a society achievement.
Proceeding from the above Ukrainian science has the aims to prove the importance o f
implementation European values such as like the rule o f law, equality before the law and
justice into Ukrainian fundamental science as well as to find problem points, in which the
absence ofsuch values or their distortion is locking o f academic development. Information
sphere should translate European values and promote the establishment ofaxiological and
semantic models, which should be used by society for learning o f values world picture
without objective deliberateness o f the information relationships subjects.
Conclusions o f the research. The removal o f academic problems can be provided by:
the establishment o f complete academic freedom, which isfounded on the European values
o f academic activity organization; the disposal o f academic process participants wasted
mindsets; the generation and implementation o f new methodological, organizational and
technological procedures ofacademic sphere administration; the development ofacademic
informative promotion. The removal o f informative relationships problems can be provided
by: the establishment o f informative rules and constitution o f criminal liability for the
breach o f above-mentioned rules. It is necessary to provide up-to-date informative and
telecommunication technologies as well as to use exceptional informative resources. The
understanding o f the meaning and necessity ofEuropean values by Ukrainians is possible
by the union o f rich traditions Ukrainian culture and up-to-date European values.
Keywords: values, European values, implementation, education, science, information
space.
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